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 L’institut d’ESO, Batxillerat i FP de Xàtiva ofereix un dels equipaments

Josep Bodí

educatius més complets i aposta per la formació integral de l’individu

S

LEVANTE-EMV XÀTIVA

n L'IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva
és un centre públic d'ensenyament
secundari i de formació professional compromés amb l'educació
dels nostres adolescents com a ciutadans lliures, autònoms, responsables i respectuosos, amb l'aprenentatge necessari per afrontar els
estudis superiors o el món del treball. Per respondre a aquest compromís disposem d'unes instal·lacions sòlides, funcionals i estètiques, totalment equipades per a
l'oferta educativa que oferim.
En secundària, on impartim
ESO i Batxillerat, tenim tres laboratoris de ciències, sis aules per a
plàstica, tecnologia i música, cinc
aules d'informàtica, gimnàs, trinquet, galotxa i tres pistes esportives. Així mateix, totes les aules estan dotades amb projectors multimèdia i amb connexió a internet.
També, el centre està dotat d'un
sistema de videovigilància.
Oferta de cicles formatius
En formació professional es pot
estudiar cicles formatius bàsics,
de grau mitjà i de grau superior de
la família d'Informàtica i Comunicacions i de la família d'Administració i Empresa. També es pot
cursar el grau mitjà d'Obres d'interior, decoració i rehabilitació.
Per a tots aquests estudis disposem de  aules d'informàtica, a
més d'aules polivalents amb projectors, internet, wifi, etc.
Per completar la formació integral de l'individu en l’IES Doctor
Lluís Simarro obrim el centre a la
societat, tot participant en programes que involucren a entitats locals, comarcals, nacionals i inter-

Imatge exterior de l’IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva. PERALES IBORRA

El centre està obert a la
societat, involucra a les
associacions i forma part
d’un projecte de foment
de l’activitat artística

nacionals. Parlem del Costumari
Musical Intercentres, que ha generat l’organització d’un congrés internacional sobre educació artística i rendiment acadèmic; del

projecte Simarro-Amical Mauthausen de memòria històrica i
prevenció del feixisme, de la Mostra d'Acrogimnàstica, de ser centre
preparador i examinador de les
proves de certificació de Cambridge English Language Assesment,
programa Etwinning, disseny de
drons per a aplicacions pràctiques,
etc. Així mateix, mantenim contacte directe amb el teixit empresarial de la comarca de la Costera
i participem en projectes d'innovació i mobilitat europeus Erasmus+, on professorat i alumnat fan
estades en països comunitaris on
aportem la nostra experiència i
aprenem d'altres sistemes educatius i de formació professional.

i vols canviar la societat del
teu poble, Josep, ho tenim
que fer des del PSOE, que
és un partit de masses, de
gent treballadora, de militants; no
podem fer-ho des del PSPV, que
som un partit de quadres. Això em
van dir els meus companys del
PSPV d’aleshores (Alfons Cucó,
Joan Romero, Manolo Agramunt, Vicent Soler...), allà per
l’any . I tenien raó. Vàrem fer
un congrés per a fusionar-se amb
el PSOE, fins avuí. Hem governat
al meu poble, la meua comarca, el
meu País i l’Estat. Al meu carnet del
PSOE posa «militant procedent de
l’antic PSPV». He portat amb orgull
l’escapulari del PSPV  anys i vull
continuar portant-lo fins el final.
Després, aquell partit de militants que va tranformar la societat
espanyola en tots els nivells de l’Estat, s’ha convertit en un partit de
quadres, una formació política
plena de gent buròcrata i amb una
concepció proteïca de la política,
que ha arribat al punt de donar-li
el govern a la dreta amb una abstenció vergonyosa que passarà a la
història com a una de les majors
traicions als principis més elementals del socialisme democràtic en
els  anys del partit, organitzant
un cop d’estat en tota regla durant
el Comité Federal del dia  d’octubre de  per a carregar-se al secretari general del PSOE , aleshores Pedro Sánchez.
Eixe PSOE, l’actual, ens ha portat on estem. Des de les eleccions
europees en què la companya Elena Valencianoencapçalava la llista fins avuí. Hem perdut recolzament electoral elecció rere elecció

Canals Reducen el periodo de quemas en
terrenos forestales ante la llegada del verano
n Las concejalías de Agricultura y Medi Ambient de Canals han informado de la reducción del periodo de quemas en terrenos forestales, ante el
verano. Así, el plazo pasa a ser desde el  al  de junio; y desde el  al 
de octubre, además de la prohibición del  de julio al  de septiembre.

Militant procedent de l’antic PSPV

i el PSOE està fossilitzat per anar
esgolant-se cap a la dreta. Les agrupacions están buïdes o tancades
gràcies als nostres dirigents, que
han anat apartant als militants de
la vida orgànica del partit no participant en cap decisió.
Però un gran dia en un congrés
federal la militància socialista, els
militants, vàrem aprovar allò d’un
militant un vot. Ahí va canviar tot.
Els i les militants del PSOE podriem el·legir al nostre secretari/a
general en primàries, en vot secret
i directe; sense intermediàris. El
camí no ha estat fàcil fins arribar
on estem. La manipulació i la resistència a què eixe dret siga real
per part dels qui es creuen en posessió de l’escriptura del partit ha
estat vergonyosa. Això no ho pot
fer un socialista.
Ràbia i impotència
La indignació, la ràbia, la impotència i la rebeldia de la militància socialista ha fet que en aquest procés
de primàries hi haja un moviment
des de la base imparable per a recuperar el partit i situar-lo al seu
lloc: l’esquerra. Eixe moviment
l’encapçala Pedro Sánchez. Això és
el que no han entés els quadres dirigents. Per cert, tots càrrecs públics amb jornal.
Per això el proper diumenge 
de maig jo votaré Pedro Sánchez i
totes i tots els militants que vullgueu fer un PSOE nou, modern,
en conexió amb la gent treballadora per a defensar als més desprotegits, més democràtic, més participatiu i més d’esquerres, tots els
que també voleu açò, teniu la gran
oportunitat de votar-li també.

Ontinyent cede
gratis la Sala Gomis
a los grupos de
música locales
LEVANTE-EMV ONTINYENT

n El Ayuntamiento de Ontinyent
está llevando a cabo una nueva línea de apoyo a los grupos musicales locales, por un parte con la adhesión al Circuit Cultural Valencià
de Cultura-CulturArts; y por otra
con la cesión gratuita de la Sala Gomis para presentaciones de discos
e incluyendo sus actividades en la
programación de promoción municipal. Así, el grupo Juares actuará
el próximo  de junio a las  horas
en la Sala Gomis. Juares es un grupo cuya música está a caballo entre
el rock y el pop, y otros estilos como
blues, country o música surf. Las
entradas se pueden adquirir por 
 en la Casa de Cultura.

